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   درآمد

  پيش درآمد
باختين درباره چندصدايي، همانطور كه در متن مقاله نيز آمده، ارجاعات  درمورد نظريه

اين باره به زبان فارسي وجود دارد؛ نظريه باختين اگرچه بنا به مهمترين منابعي است كه در 
به ساختار فرهنگي ـ ادبيِ روسيه در مورد رمان ـ به ويژه آثار داستايفسكي ـ شكل گرفته 
است، اما در اساس، مي تواند هر متن ادبي را كه واجد مفاهيمِ مدنظرِ باختين باشد، شامل 

شمارد؛ ي را نوعي گفتگو و مكالمه در معناي وسيعِ خود ميشود؛ باختين، هر نوع ارتباط زبان
گفتگو در اين مفهومِ وسيع، به ارتباط گفتاريِ مستقيم و رو در رو ميان فرستنده و گيرنده 
كالم محدود نمي شود بلكه هر نوع گفتار و نوشتار در غيابِ مخاطب نيز نوعي مكالمه است 

و بايد توجه داشت كه در حوزه نظرات ادبي، تنها يك از ديگر س) 117: 1388پورنامداريان، (
پژوهشگر يا يك نسل از پژوهشگران واجد اظهار نظر نيستند بلكه با گذرِ زمان و تغيير در 
نگرشِ صاحبنظران، چه بسا كه تلقّيِ خاصي از يك نظريه ادبي متحول شود و از منظري 

رات ادبي، همين تأويل پذيري و تطبيق ديگر بدان نگريسته شود؛ نكته مهم در پويايي نظ
پذيريِ آنها بنا به شرايط خاص زماني و مكاني است؛ مسلّماً نوع نقد ادبي در نگاه 
رشيدوطواط و شمس قيس رازي با تلقّيِ لطفعلي بيگ آذربيگدلي يا نشاط يا شمس 

زمانِ خود،  العلماي گَركاني متفاوت است و نگاه گروه اخير كه نسبت به گروه نخست در
  . انقالبي بوده، امروزه نظراتي كالسيك پنداشته مي شود

نقد ادبيِ معاصر نيز امروزه، در آميختگيِ بسياري با نظرات انديشمندانِ غربي يافته و 
شود كه نوين كامالً متحول شده است و از مناظري به ميراث ادبيِ زبان فارسي نگريسته مي

  .و نوآيين است
موالنا نيز از اين نظرگاه هاي جديد، مستثني نيست؛ هركدام از بررسي مثنوي 

اخير كوشيده اند از منظري منحصر به خود ـ فارغ از  چند دهه پژوهشگران به ويژه در
صحت يا سقم يا مطابقت يا عدم تطبيق پذيري ـ كلّيت مثنوي يا حكايات آن را مورد توجه 

از منظر الگوهاي والديمير پراپ، برخي از منظر  و دقّت نظر قرار دهند؛ برخي، حكايات را
هاي هاي آركي تايپيك، برخي از منظر تئوريروانشناسي تحليلي، برخي از منظر گرايش
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مورد ... نوين زبان شناسي، برخي از منظر شكل شناسي، برخي از منظر فلسفه نوين اخالق و
موضوع را ثابت كنند كه مثنوي به اند و كمابيش توانسته اند حداقل اين تحليل قرار داده

  .اصطالح جزو متونِ باز است و قابليت تأويل پذيري و نقدپذيري دارد
توان برخي از حكايات مثنوي ـ همچون تئوري باختين نيز يكي از مناظري است كه مي

قصه موسي و شبان ـ را در حيطه آن بررسي كرد؛ اين كار مسبوق به سابقه است؛ دكتر 
بدون اينكه اشاره به باختين داشته باشد، از منظري ديگر » قمار عاشقانه«ب سروش در كتا

به تحليل قصه موسي و شبان پرداخته و در واقع، تئوري باختين را تعميم داده است 
با » از اشارت هاي دريا«؛ دكتر حميدرضا توكّلي در كتاب )209ـ  167: 1379سروش، (

بر مبناي تئوري باختين، روايتي چند آوا دانسته صراحت و وضوح داستان موسي و شبان را 
دكتر پورنامداريان )194ـ192: 1389توكّلي، (كرده است طور مختصر آن را بررسيهاست و ب

پورنامداريان، (كند ضمن آنكه به تئوري باختين اشاره مي» در سايه آفتاب«نيز در كتاب 
در قرآن كريم و مثنوي ) چندصدايي(= درباره موضوع چندآوايي ) 118و  117: 1388

كوب بدون اثر دكتر زرين» بحر در كوزه«؛ حتّي در كتاب )137ـ  118: همان. (اشاراتي دارد
در قصه موسي و شبان مطرح شده ) اقوالِ گوناگون(نام بردن از باختين، مسأله چندآوايي 

  )60و  59: 1367زرين كوب، (است 
و شبان  سي، به مثنوي و قصه مواگرچه پژوهشگرانِ گرانقدر، از منظري مشترك

پرداخته اند اما در تعميمِ تئوريِ باختين بر قصه موسي و شبان، به اجمال بحث كرده اند و 
اند؛ همين موضوع، جوانبِ آن را چنانكه در مقاله حاضر مطرح شده است، بررسي نكرده

د و در اين راه، دو اي شده است كه از منظر چندصدايي به داستانِ مذكور پرداخته شوانگيزه
  : هدف كلّي مدنظر بوده است

نشان دادنِ بازبودنِ متن مثنوي براي تعميم نظرات نوينِ ادبي ـ زبان شناسي بر ) 1(
  متن و محتواي آن 

الگويي جهت بررسي و تحليل مثنوي معنوي و ساير ميراث گرانقدرِ زبان  ارائه) 2(
  .ن شناسيفارسي بر مبناي نظرات نوين ادبي ـ زبا

اينكه تا چقدر در اين دو مسأله توفيق حاصل شده، به نگاه موشكاف و سخن سنجِ 
  .گردد و ارشادات و انتقادات ايشان، قطعاً راهگشا خواهد بودخوانندگانِ صاحب نظر باز مي



  15) 11- 33( موسي و شبان در مثنوي معنويتحليلِ گفتگوي    
 

  
  :ـ مقدمه 1

نه تنها » فايده«و » لذّت«هنگامي كه كاركرد اثري ادبي محقق شود؛ دو كيفيت 
همزيستي دارند بلكه در هم آميخته مي شوند؛ البته لذّت ادبيات، لذتي نيست كه از ميان 

هاي ممكن ديگر برگزيده شده باشد بلكه لذتي است باالتر و واالتر چراكه محصول لذت
و فايده مندي » فايده«است؛ مراد از » تأمل بيغرضانه«كوشش ارجمندتري ست كه همان 

در ميان هنرها، ) 22: 1382وِلـِك، . (ي و آموزنده بودن ادبيات استدر ادبيات نيز يعني جد
ادبيات به ويژه، از طريق بينش به زندگي و جهان ـ كه هر اثر هنريِ منسجم از آن برخوردار 

ها است ـ داعيه دست يافتن به صداقت را نيز دارد؛ فيلسوف يا منتقد بايد از ميان اين بينش
دق تر بداند؛ در حقيقت هر فلسفه عميق و قابل تأمل از زندگي برخي را از برخي ديگر صا

بايد به درجه اي از حقيقت و صداقت دست يابد و يا حداقل ادعاي دست يابي به آن را 
صداقت ادبيات نيز از اين امر مستثني نيست و به صداقتي اطالق مي شود كه . داشته باشد

ه صورت دستگاهي انتزاعي، بيرون از ادبيات وجود و عموماً ب) 1(در ذات ادبيات وجود دارد
. دارد و ممكن است در ادبيات بازنموده يا از راه آن نشان داده شود يا در آن مجسم گردد

با اينهمه، حقيقت و صداقت، قلمرو متفكّراني است كه ذهني نظام يافته دارند ) 27: پيشين(
داني نيستند به همين دليل، اگر فيلسوف يا و از آنجا كه هنرمندان ـ غالباً ـ چنين انديشمن

انديشمندي را نيابند كه بتوانند فكرش را در كار خود جذب كنند؛ مي كوشند كه خود، 
  ) 27: همان. (چنين باشند انديشمنداني اين

اي سنّت در پشت سرش شروع مي كند و در واقع، هر نويسنده يا هنرمندي با گونه
يشه اش، آن سنّت را تعديل و اصالح مي كند يا بر آن تأثير سپس در سير تكامل هنر و اند

بدين ترتيب اگرچه نمي توان هنر را مساوي با فلسفه فرض ) 453: 1380كادن، (مي گذارد 
كرد ولي دو مفهوم فلسفه و ادبيات ـ بدون اينكه الزاماً با هم تباين داشته باشند ـ تصور 

  )227: 1387مجتهدي، . (ن دو را مشخّص كردنمي رود هيچگاه بتوان مرز دقيقِ ميان آ
با چنين برداشت و خصوصيتي است كه رابطه خاص ميان ادبيات و افكار برقرار مي 

توان به طريقه هاي گوناگون لحاظ كرد؛ غالباً ادبيات را نوعي فلسفه شود؛ اين رابطه را مي
تجزيه و تحليل مي  پنهان شده است و آن را» شكل«دانند كه پشت پرده يا افكاري مي
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در اين ميان دو نظر عمده . اي كه در آن بيان شده است؛ پي ببرندكنند تا به افكار عمده
وجود دارد، گروهي به حد افراط، آثار ادبي را به اين درون مايه هاي محتوايي تعميم داده و 

سفه را انكار مي آنها را تجزيه و تحليل مي كنند و گروهي نيز هر نوع رابطه بين ادبيات و فل
پيش پاافتاده، ساختگي و «كنند و حتّي در موضعي افراطي افكار مطرح شده در شعر را 

  ) 120: 1382وِلـِك، . (مي دانند» بدون هر نوع تفكّر حقيقي
      از پيوند ميان ادبيات و افكار، تعامل چندوجهي ادبيات و اجتماع يا جامعه شكل 

فتن روابط ادبيات و جامعه، مطالعه آثار ادبي به عنوان گيرد؛ متداول ترين شيوه يامي
مداركي اجتماعي و تصاويري فرضي از واقعيات اجتماعي است؛ در اين نيز شكي نيست كه 

ترين نوعي تصوير اجتماع را مي توان از ادبيات به دست آورد؛ در واقع، اين يكي از قديمي
نخستين  1»وارتن«در نظر . ات كرده اندهايي است كه محققان صاحبِ سبك از ادبياستفاده

  : مورخ شعر انگليسي
حسن ادبيات در اين است كه ويژگيهاي هر عصر را به دقّت ثبت مي كند و نمودار بليغ «

  ) 110: همان(» ...ترين و گوياترين راه و رسم هاست
به به همين دليل مي توان ادبيات را به عنوان سندي اجتماعي و زمينه مناسبي براي 

  . دست آوردن نكات كلّي تاريخِ اجتماعي محسوب كرد
، 2»تحت اللفظي«در نقد كالسيك، ادبيات ـ و نيز ساير هنرها ـ در چهار جهت مختلف 

تفسير و تحليل مي شد اما اين قواعد تفسيري از پيش  5»قياسي«و  4»اخالقي«، 3»تمثيلي«
تعيين شده و بي ابهام بوده و مرتبط با دنيايي است كه بنا به سخنِ آفريننده تنظيم و طبقه 
بندي شده است؛ اما در نقد ادبي مدرن، اثر هنري ـ چه در حوزه ادبيات يا موسيقي يا ساير 

ي نهايت، تفسير مي شود؛ بر همين مبنا، در نقد هنرها ـ به مثابه نظامي از نشانه هاي ب
معاصر آثار هنري، در چشم اندازهاي گوناگون و ضمنِ جهان بيني هاي مختلف و متضاد 

  )333: 1377ايوتاديه، . (مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد
  

                                                 
1 - Thomas Warton 
2 - Literal 
3 - allegorical 
4 - moral 
5 - analogy 
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  ـ ميخائيل باختين و تئوري منطق گفتگويي 2
ن از مهمترين نظريه پردازان و فيلسوفان را مي توا 1»ميخائيل ميخائيلوويچ باختين«

زبان در قرن بيستم ميالدي محسوب كرد كه نظرات و دريافت هاي وي از زبان و 
ساختارهاي چند بعدي روابط زباني، تأثيري مهم و چشمگير در حوزه هاي علمي و 

وي با چاپ ) 236: 1387غالمحسين زاده، (زبانشناسي پس از وي برجاي گذارده است 
را با نام  3»منطق گفتگويي«تئوري .) م 1929( 2»مسائل بوطيقاي داستايفسكي«ب كتا

  ) 727: 1379هالكوئيست، . (به جهان معرّفي كرد 4»چند صدايي«
بر مبناي اين تئوري، باختين ادبيات را به مثابه يك نظام، تصور مي كند؛ نظامي كه 

ببينيم؛ » رونده«فعاليتي پيوسته فقط به شرطي به صورت يك نظام رخ مي نمايد كه آن را 
شبكه زنده اي از گفته هاي داراي ارتباطات پيچيده با هم نه بخش هايي مجزّا از متن هاي 

  )Emerson, 1978: 82. (از هم گسيخته و بدون انفعال
ـ كه بناي بسياري از نهضت هاي  5»سوسوري«درك باختين از زبان به كلّي با الگوي 

اسي بر آن استوار شده است ـ تفاوت دارد؛ تلقّي باختين از زبان بر دركي نقد ادبي و زبانشن
ست؛ نبردي بي وقفه ميان نيروهاي مركزْ گريزي ا از مبارزه و تقابل در درونِ هستي مبتني

كه برآنند همه چيز را از هم جدا نگاه دارند و نيروهاي مركزْ گرايي كه قصد دارند به همه 
اي اين تلقّي از زبان، مدل اصلي باختين بر دو نفر استوار است كه چيز، انسجام ببخشند؛ بر

در زماني معين و در مكاني خاص با هم گفتگويي مشخّص دارند؛ اين دو تن، همانند 
خودهايي قائم به ذات كه بتوانند پيامهايشان را بدون هيچ مداخله و مزاحمتي به هم انتقال 

واقع هر يك از اين دو، به مثابه دركي از واقعيت و دهند، با يكديگر روبرو نمي شوند در 
هشياري، ريشه در فضاهايي به شدت پر از ازدحام كلمات و مبادالت خاص كالمي دارند به 
همين دليل نيز هر كدام به مدد زير و باالكردن آهنگ، تلفّظ، گزينش واژگان و حركات سر 

ل اختالل ناشي از ديگرْبودگي، براي ديگري آيند پيامِ خود را با حداقو دست درصدد بر مي

                                                 
1 - Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975 a. c.) 
2 - Problems of Dostoevsky`s Poetics 
3 - The dialogic logic (Dialogism) 
4 - polyphony 
5 - Ferdinand de Saussure 
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به همين دليل نيز يكي از مهمترين مفاهيم ) 728: 1379هالكوئيست، . (ارسال كنند
است؛ تلقّي اي پويا از زبان و پذيراي اين واقعيت كه  1»سخن«كليدي در تفكّر باختين، 

عناي آن بايد آن را در درك كرد بلكه براي فهم م» به خودي خود«اي را نمي توان هيچ واژه
  )728: همان. (يك موقعيت قرار داد آن هم نه موقعيتي صرفاً زباني بلكه فرهنگي و تاريخي

به بيان ديگر، در نظر باختين متن ادبي بايد همچون مشكلي در درك و بنابراين 
  )730:همان. (همچون فرآيندي اجتماعي تلقّي شود كه عميقاَ در تاريخ جاي دارد

همكُنشي گفتگويي يا چندآواييِ » مسائل بوطيقاي داستايفسكي«در كتاب  باختين
صداهاي مختلف شخصيت ها در رمان هاي داستايفسكي را در برابر وابستگيِ تك گوييِ 
شخصيت ها به ديدگاه واحد مؤلّف در رمان هاي تولستوي قرار مي دهد؛ در كتاب ديگري با 

فرديناند سوسور » تئوري زباني«به مخالفت صريح با  )2( 2»ماركسيسم و فلسفه زبان«عنوان 
است چـراكه بر بافت گفتگو جاري مي » گفتگويي«پرداخت به اين عنوان كه محاوره عادي 

شود و از اين رو، يا به سخنانِ قبلي يك مخاطب يا همسخن پاسخ مي دهد و يا سعي مي 
  )117: 1380كادن، . (كند پاسخ خاصي از شنونده مشخّص بگيرد

يعني بينامتني استوار شده است؛ در » گفت و شنودگرايي«پايه اصلي تفكّر باختين بر 
ـ با حفظ فاصله يكسان خود با يك  3»فرا زبانشناسي«ـ به قولِ وي » بوطيقا«نظر او 

به بررسي گفتارها و » صورتگرايي كوته بينانه«و يك » ايدئولوژي گرايي تنگ نظرانه«
متون و در محيـط تاريخـي، اجتمـاعـي و فـرهنـگي آنهـا مـي  عبـارات فردي موجود در
آن است كه در نظر او انواعي از گفتارها و بيان ها به » بينامتني«پردازد؛ منظور باختين از 

صورت وسيع اما محدود وجود دارند و هر گونه رابطه ميان دو متن را به صورت بينامتني ـ 
  )391- 390: 1377ايوتاديه، . (ركز مي سازندـ متم» گفت و شنودي«و در حقيقت، 

را كه همه صداهاي خود را در يك جهان » همصدايي«يا » تك صدايي«باختين رمان 
را كه شامل تكثّري » چندصدايي«يا » گفت و شنودي«گنجانَد و متن بيني واحد مؤلّفي مي

درباره آثار داستايفسكي از صداهاي برابر است با يكديگر مقايسه مي كند؛ او در اين مقايسه، 
  :نويسدمي

                                                 
1 - speech 
2 - Marxism and philosophy of language  
3 - Tran linguistic 
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اي از شخصيـت ها و سرنوشـت هاي مـوجود در چهارچوب جهاني اين آثار، مجمـوعه«
شود، روشـن شـده و يگانه نيست كه از طـريق آگـاهي يگانه مؤلّف كه در آثارش آشكار مي

ينجا در وحـدتي هاي برابر و دنياهاي آنهاست كه در اباشند؛ بلكه دقيقاً تكثّري از آگاهي
مربـوط به يك رويداد معين، گـرد آمده اند در حـالي كـه همچنان كيفيت ادغام نشـونده 

  )Bakhtin, 1973: 40(» .كنندخـود را حفـظ مي
نتيجه اين وضع، نوعي نهادي شدن بنيادي و بازبودن گفت و شنودي است؛ اما اصـول 

نشان مي سازد  كند ـ اين مطلب را خاطروي ميـ كـه باختين از آنها پير» فُـرمـالـيستـي«
كه نه به معنا بلكه صرفاً به پيامدهاي زيبايي شناختي چندصدايي توجه دارد؛ باختين، بر 
اين اساس اعتقاد دارد كه پيامدهاي عمده چندصدايي، حرمت گذاري عميق به زاويه ديد 

مورد نظر او به ) شناسنده( و تحليل آن است؛ به هر روي، شخص» انسان در انسان«ذهنيت 
كند كه مثابه نوعي فرآيند ديده مي شود؛ باختين اين وجه نظر را تحت اين عنوان بيان مي

  )192و  191: 1379بلزي، . (آگاهي اساساً غير قابل نهايي كردن است
  » گفتار«ـ مثنوي معنوي و مسئله  3

قصه هاي بسياري را در است؛ حتّي » گفتار«اساس كار در قصه هاي متنوع مثنوي 
تهي است و داستان، فقط بيان گفت و شنود » كردار و عمل«مثنوي معنوي مي بينيم كه از 

ميان قهرماناني است كه موالنا براي معرّفي آنها و توضيح درباره افعال ايشان، هيچ توضيحي 
 )3(.دارائـه نمي كنـد و فقـط گفتگوهاي صورت گرفته ميان ايشان را بازگو مي نماي

  ) 263: 1384خيرآبادي، (
استفاده موالنا از گفتار در داستان، تنوع چشمگيري دارد و گفت و شنودهاي فراوان و 

هاي خويش گنجانده است؛ بيشترين پرباري ـ كه غالباً نتيجه داستان را در بر دارد ـ در قصه
گيرد؛ در پاره اي ر ميهاي مثنوي، مكالماتي است كه بين انسان ها دحجم از گفتگو در قصه

گويد؛ در اين از گفت و شنودها، موالنا مطالب بلند عارفانه را از زبان قهرمانان خود باز مي
است و در حقيقت، » اشراق«گونه موارد، غالباً اين خود موالناست كه مست از وجد و حال 

  ) 4(.گنجانداحوال خويش را در كالم قصه خويش مي
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ان گفتگوهايي است كه بيش از هر چيز ماهيت عبادت و پرستش نكته الزم در اين مي
گيرند؛ اين گفتگو به دو دارند و ميان انسان و خدا به عنوان عاشق و معشوق صورت مي

  :شونددسته تقسيم مي
  ه ها با خـداي خـويش سخـن گفتارهاي يكسويه كـه در آن اشخـاص قصـ    
ها، مناجات، طلب، دعا، شكوه و گاهي نيز بيان تگونه صحبگويند و غالباً محتواي اينمي

 .فراق است

گفتگـوهايـي كـه خـدا نيـز بـه عنوان يك طرف خطاب، پاسخ بندگان را مي دهد؛ اين 
هاي مربوط به پيامبران آمده است و گاهي نيز اولياء و ديگر بندگان بخش بيشتر در قصه

، همان. (، هاتف، سروش و يا وحي مي شنوندخداوند با واسطه، سخنان الهي را از طريق رؤيا
  )286ـ  285: 1384
  در داستانِ موسي و شبان » گُفتار«ـ  4

در ميان داستان هاي مثنوي، يكي از زيباترين نيايش هاي عاشقانه بندگان با خداوند، 
، 1380موالنا، (» داستان موسي و شبان«سخنان خالصانه و عاميانه و دور از آرايه چوپان در 

   )6(.است) 251ـ  248: 1ج
موالنا با دقّت تمام، در اين گفتار از واژه هايي در كالم خود استفاده كرده كه كامالً 

  :منطبق با شخصيت چوپان است
  كاو   همي   گفت  اي   گـُزيننده   اله  ديد موسي يك  شُباني  را  به   راه
  كنم    شانه    سرت چارقت    دوزم،      تو كجايي  تا  شوم  من    چاكرت
  شير    پيشت    آورم      اي      محتشم  جامه ات شويم، شپش هايت  كُشم
  وقت   خواب   آيد،    بروبم    جايكت  دستكت   بوسم،    بمالم    پايكت
  )5(...اي به يادت  هي هي  و  هيهاي من   اي  فداي   تو   همه   بزهاي   من

  )248: همان(
است كه خود  )7(»تشبيه«ن در اين داستان متضمن اشارات، مبني بر مسئله مناجات شبا

است ـ كه شريعت آن را الزام » تنزيه«رمزي از حالِ اهل اُنس است و موسي كه مظهر قولِ 
  :مي كند ـ گفته هاي شبان را بر نمي تابد و بر او نهيب مي زند

  انِ    خود    فشارـــاي    اندر    دهپنبه       چه كفر است و فُشارچه ژاژ است، ايناين
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  كفر  تو ديباي  دين   را    ژنده   كرد       گَند  كفر  تو   جهان   را   گَنده   كرد
  آتشي     آيد     بسوزد      خلق     را       گر نبندي  زين  سخن   تو   حلق   را
  ژاژ  و گستاخي  تو  را چون باور است       گر  همي داني  كه  يزدان  داور   است

  جسم  و  حاجت در  صفات  ذوالجالل؟       ال؟ــبا كه مي گويي تو اين، با عم  و خ
  چارق  او  پوشد  كه  او  محتاج پاست       شير  او  نوشد  كه  در  نشو و  نماست

  )248: همان(
، تنها متابعت از ظاهر شريعت سازد كه راه نيل به خداوحي الهي به او خاطر نشان مي

نمايند اما نيست، آداب دانان كه متابعت شريعت مي كنند البته در راه حق، سلوك مي
  ) 60ـ  59: 1367زرين كوب، . (»سوخته جان و روانان ديگرند«

در اين داستان، شخصيت شبان، سوختگي و عامي بودن او در كالمش متجلّي است؛ او با 
گويد؛ اما همين عين حال عوامانه خطاب به معشوق الهي اش سخن ميلحني عاشقانه و در 

گذارد به عنايت ساده عامي كه پس از عتاب موسي جامه مي درد و سر در بيابان مي مرد
گردد؛ در نتيجه پس از لجالل آشكار مياالهي، از سدرة المنتهي مي گذرد و بر او تجلّي ذو

هر چه مي خواهد دل تنگت «و مژده مي دهد كه  كه موسي عاقبت او را در مي يابد آن
  :گويدبار ديگر سخنانش ساده و عاميانه نيست بلكه همچون عارفي واصل سخن مياين» بگو

  من   كنون  در   خون   دل   آغشته ام  گفت  اي  موسي  از  آن  بگذشته ام
  رفته ام  صد  هزاران   ساله   زان   سو   )8(من  ز   سدرة   منتهي  بگذشته ام 

  چه   مي گويم    نه  احوالِ   منست اين   حال  من اكنون برون از  گفتن ست 
  در  خورِ  نايست   نه  در   خورد   مرد  دم  كه   مرد  نايي   اندر  ناي كرد
  ...همچو  نافَرجامِ   آن   چوپانْ  شناس  هان و هان گرحمد گويي گرسپاس

  )251: 1، ج1381موالنا، (
نيز در اين داستان ـ و البته در مثنوي معنوي ـ از ويژگي هاي ) ع(موسي شخصيت 

خاص و منحصر به فردي برخوردار است؛ در حقيقت، پس از داستان هاي مربوط به پيامبر 
اكرم،  قصه هاي حضرت موسي از بيشترين بسامد برخوردار هستند؛ در شخصيت وي واليت 

  :و نبوت در هم آميخته است
در مثنـوي غالبـاً جامـع لطايف طريقت و اسرار شريعت به نظر ) ع(وسي قصه هاي م«
آميزد و از احوال وي درعين حال به نحو جالبي واليت و نبوت را به هم در مي... رسد مي
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زرين (» .وي طرح سيماي يك عارف واصل را كه اهل شريعت هم هست ترسيم مي كند
  )58: 1367كوب، 

  :شبان، گفتگوها در چهار محور اصلي ظهور و بروز دارددر سراسر داستان موسي و 
 .گفتگوي چوپان با خداوند .1

 .گفتگوي موسي با چوپان .2

 .گفتگوي خداوند با موسي .3

 .گفتگوي چوپان با موسي .4

گفتگوي چوپان با خداوند، نوعي بيان عاميانه، بدون تكلّف و حاكي از عشقي بي واسطه 
اشت جسم انگارانه از خداوند، وي را در قالب نسبت به خداوند است؛ چوپان با نوعي برد

انسان تجسم كرده و براي اظهار عشق و ارادت خويش به وي، از چاكر بودن و چارق دوختن 
سخن مي گويد؛ ويژگي اصلي چنين گفتگويي لحن بسيار خودمانيِ ... و شانه كردن سر و 

صيات وجوديِ شبان، چوپان در فرآيند عبادت و نيايش پروردگار است؛ شخصي با خصو
هاي انساني آنگاه كه به خداي خويش نزديك مي شود، احساس و تجربه خويش را در قالب

كند و در نهايت قدرت و دقّت تصوير او از آن تجربه قربي و اتّحادي اين است كه بيان مي
دوزم، بگويد از هر مهماني براي من عزيزتري، حاضرم پاي تو را بشويم، حاضرم كفش تو را ب

چنين بياني اگرچه بسيار خام و ناقص و قاصر است ليكن در بنِ آن؛ ... موي تو را شانه كنم و
  ) 182ـ  181: 1379سروش، . (عشقي گرم و خالص و وصف ناشدني نهفته است

موسي از آنجا كه پيشواي شريعت و نماينده رفتار مذهبي ست و به نوعي قانونگذار دين 
ا در چارچوب هاي تعريف شده و مبتني بر ادبِ شرعي تحمل محسوب مي شود، پرستش ر

مي كند و طبعاً نمي تواند سخنان چوپان را به عنوان نيايش و عبادت قبول كند؛ به همين 
آشوبد و سخنان وي را نه تنها عبادت بلكه مثلِ دليل نيز با شنيدن گفتگوهاي چوپان، بر مي

هاي پذيرفته شده در اين مرحله واجد ويژگي اعالي كفر مي شمارد؛ گفتگوي موسي و شبان
شريعت در امر پرستش است؛ اگرچه عرفا بر بي تكلّفي و سادگي نيايش تأكيد مي كنند، اما 
به هر حال، شريعت پرستش را در ضمن قواعد و چارچوب هاي خاص تعريف مي كند و از 

عبادت ناآگاهانه و دور از  نهي از(= » نهي از منكر«اين منظر، موسي در قبال چوپان وظيفه 
را بر عهده مي گيرد؛ در محور سوم گفتگوهاي اين داستان؛ با طرد و لعن  )ادب شرعي
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چوپان از سوي موسي، وي رنجيده خاطر و حيران از سلوك و عبادات خويش شرمسار و 
  )249: 1، ج1380موالنا، . (سرافكنده مي شود و سر به كوه و بيابان مي گذارد

ند نسبت به اين رفتار موسي، محور سوم گفتگوهاي داستان موسي و شبان واكنش خداو
دهد؛ خداوند با مخاطب قرار دادنِ موسي، وي را به خاطرِ طرد چوپان، مؤاخذه را تشكيل مي

هاي متفاوت اشخاص ها و ظرفيتخداوند در اين گفتگو بر جنبه نسبي بودن دريافتكند؛مي
اي مطرح مسئله 1756/2ـ  1759گفتگو به ويژه در ابيات كند؛ در اين بخش از تأكيد مي

  : نيز قابل تعميم دانست )9(»پلوراليسم«توان آن را با مفهوم جديد شود كه ميمي
مدح ،هندوان  را  اصطالح هند    مدح  ،ندنديان  را  اصطالح  سس  

  پاك  هم  ايشان  شوند و درفشان    من  نگردم  پاك  از  تسبيحشان
  ...ما  روان  را  بنگريم و حال را    زبان  را  ننگريم  و  قال  را  ما

  )249: همان(
محـور چهـارم گفتگو از زماني آغاز مي شود كه موسي مورد عتاب خداوند قرار مي گيرد 
وي چوپان را پيداكرده، او را بشارت مي دهد كه بدون هيچ آداب و ترتيبي به عبادات 

وپان با موسي اما با شكل و شيوه اي ديگر، رنگ و بوي خويش ادامه دهد؛ گفتگوي چ
عرفاني يافته و موسي را از تحوالت عميق درون چوپان باخبر مي سازد؛ اين بخش از 
گفتگوها كه در واقع حسن ختام داستان به حساب مي آيند، از تغيير و تحوالت عميق در 

  .   روحيه هر دو شخصيت اصلي داستان خبر مي دهند
  داستانِ موسي و شبان و تئوري منطق گفتگويي باختين  ـ 5

ـ به عنوان نمونه مدرنِ ادبيات مكتوب ـ » رمان«اگرچه تئوري باختين اساساً درباره 
ها و ساختارهاي ادبي نيز توان مفاهيم بنيادي آن را به ساير شكلشكل گرفته است اما مي

ايه فلسفي نظرات وي را درباره ادبيات توان درونمتعميم داد؛ از همين منظر است كه مي
منظوم نيز ـ در آنجا كه ساختار روايي و داستاني دارند ـ جاري و ساري دانست؛ باختين 

معنا در گفتگو و مناسبات ميان «منطق گفتگويي را بنيان سخن مي دانست و اعتقاد داشت 
ل اعتنايي همچون وي شالوده مفاهيم قاب) 490 :1378مقدادي، (» .شودد ساخته ميافرا

     » ديگرْصدايي«حيات، فرهنگ و اجتماع را نيز در همين گفتگوها و به اصالح مسئله 
گريزان » تك صدايي«مترادف و از » چندصدايي«ست كه با كيفيتي» ديگرْصدايي«داند؛ مي
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خنثي و بي مخاطب نيست بلكه بر «است به همين دليل نيز هيچ گفتاري در نگاه باختين، 
  ) 491: همان(» .منطق مكالمه حكم فرماست آن

زبان از  با طرح مراتب گوناگون و پيچيده در مبحث عنصر زبان شناختيِ گفتگو، مولوي
زبانِ قول، فعل  گانهقال، همچنين طرح مراتب سه ان حال در برابر زبانبجمله با قراردادن ز

ضمن نشان دادن گستردگي قلمرو زبان و تنوع ساحت ... ، زبان سكوت و)شهادت(= و عين 
(= ها و قابليت هاي دروني آن، وجود حرف و صوت را به عنوان شرط الزم تعاملِ زباني 

  )12: 1384پژوهنده، . (نفي مي كند) مكالمه و گفتگو
شخصيت ها، آگاهي هاي متفاوتي را نسبت به  ،»چندصدايي«از نظر او، در داستان هاي 

دهند و با برجسته سازي كُنش هاي بروني و دروني ايشان در آگاهيِ خود مؤلّف ارائه مي
بافت كالم و گفتگوهاي ميان آنها، مايه اصلي كه همان چندصدايي هارمونيك است، بروز و 

شود؛ به سخنِ ديگر، نتهي ميظهور پيدا مي كند و به نتيجه اي متعالي و يا غيرمنتظره م
شمرد؛ گفتگو باختين هرنوع ارتباط زباني را نوعي گفتگو و مكالمه در معناي وسيعِ خود مي

در اين مفهومِ وسيع به ارتباط گفتاريِ مستقيم و رودر روميان فرستنده و گيرنده كالم 
. گفتگوستمحدود نمي شود بلكه هر نوع گفتار و نوشتار در غيابِ مخاطب نيز نوعي 

  )117: 1388پورنامداريان، (
كارگيري چندصدايي در ه داستان موسي و شبان را مي توان يكي از نمونه هاي بارز ب

ادبيات كهن فارسي دانست؛ در اين داستان، شخصيت ها و گفتگوهاي صورت گرفته ميان 
اَمرِ «يعني  آنها، بنا به ساختار و جايگاه، معرّف نوعي طرز تلقّي از مسئله اصلي داستان

هستند؛ به روشني مشخّص است كه گفتگوهاي مندرج در خالل داستان، در » پرستش
 كوشد با گسترش دامنه؛ موالنا ميمĤخذ اصليِ روايت وجود ندارند و همه ساخته مولوي ست

: همان.(اين گفتگوها عقايد مخالف و موافق و عقيده خود را به صراحت يا اشارت بيان نمايد
323(  

ويژه هاي مثنوي، گفتگوهاي درخشانِ خداوند و بهانِ گفتگوهاي متعدد داستاندرمي
هاي آن در داستان موسي و شبان بروز پاسخ گفتن خداوند ـ كه يكي از موفق ترين نمونه

ست؛ پرسش و پاسخ و هاي گفتگو در مثنويترين و خاص ترين جلوهكند ـ از جذابمي
ميت بسيار دارد و مي تواند حكمِ قبول يا ابطالي باشد بر ساختارِ جدلي در اين گفتگوها اه

  )107: 1389توكّلي، . (ترديدها، پرسش ها يا خواسته هاي طرفينِ گفتگو
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هاي دشوارفهمِ مثنوي برخي از پژوهشگران، داستان موسي و شبان را از داستان
دانند ط ميكنند و اين دشواري را با ساختارِ ويژه ي گفتگوييِ آن مرتبمحسوب مي

. گويدسخن مي) موسي(= مخصوصاً در آن بخش ها كه خداوند به طور مستقيم با انسان 
  ) 193: پيشين(

داستان موسي و شبان، نمودار روشني ست از تفاوت هاي فكري و فلسفي در ميانِ 
كار مي برند با توجه به منش، هكه جنس زباني كه شخصيت ها بطوريه شخصيت ها ب
بيني و شرايط زيستي آنان و نيز موقعيت و فضاي ماجراها و لحظه ها متغير بينش، جهان

مي شود؛ چنين تمايزي را مي توان به روشني در تناسبِ الگوهاي زباني با شخصيت موسي 
  ) 385: همان. (و شبان مشاهده كرد) ع(

سه در اين داستان، سه شخصيت اصلي و يك شخصيت محوري ـ اما پنهانكار ـ دارد؛ 
  : شخصيت اصلي داستان عبارتند از

 چوپان .1

 ) ع(موسي  .2

 خداوند .3

 نامرئي در سراسر داستان حضور دارد و » موالنا«در اين ميان، خود به عنوان شخصيت
يابد گيري و تكامل داستان و در گفتگوهاي ميان شخصيت ها حضور ميبه تناوب در شكل

خصيت موالنا در خالل گفتگوهاي داستان به البته به شكلي نامرئي و پنهانكار؛ پنهانكاري ش
است كه نمي توان به سرعت و روشني مرز مشخّصي ميان گفتارهاي وي و گفتگوهاي طوري

متكثّر توسط روايتگر ـ كه » زاويه ديد«ساير شخصيت ها مشخّص كرد و از اين منظر، نوعي 
، بدون »چند صدايي«بته همان موالناست ـ خلق شده است؛ خلقِ داستاني چنين پرمعنا و ال

شك در ذهنيت متكثّر و چندبعدي شخص موالنا ريشه دارد؛ وي بنا به آموزه هاي اصيل 
نسبت به پديده هاي گوناگون » تك صدا«عرفان ايراني ـ اسالمي، از نگاه جزم انديشانه و 

بر عهده هستي احتراز مي كند؛ وي اگر چه در مثنوي معنوي نقش مراد و آموزگاري آگاه را 
موالنا، (مي نامد  )10(»اُصول اُصول اُصول الدين«مي گيرد و به تصريحِ خويش مثنوي را 

اما با اين همه از اينكه در داستان موسي و شبان از همان ابتدا جانب داري ) 3: 1، ج1380
  . خاصي كرده و شخصيت ها را كمرنگ و پررنگ سازد، اجتناب مي كند
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در مواجه ) موسي و چوپان(شخصيت هاي دو سوي اصلي داستان نكته مهم آن است كه 
به تكامل مي رسند و در اين ميان، بنا به موقعيت خاص ) خداوند(با شخصيت محوري سوم 

داستان و شرايط نسبتاً پيچيده گفتگوها، موالنا از اينكه كمترين دخالت صريحي ـ حتّي به 
  .ي كندعنوان راوي داستان ـ داشته باشد، پرهيز م

توسط موسي آغاز مي شود؛ مناجات » راهه يك شباني ب«داستان با مشاهده مناجات 
چوپان به غايت سطحي و در عين حال عوامانه است، نوع گفتار وي، چند مشخّصه اصلي 

  :دارد
 گويي ست تك. 

 عوامانه است. 

 از انديشه هايي بسيار سطحي مايه مي گيرد. 

 شريعت منافات دارد با ادب شرعي و قوانين فقاهتي در. 

 بر تشبيه و تجسيم خداوند پايه گذاري شده است. 

 خودماني و عاطفي ست. 

 بيت 4. (مختصر است( 

با تمام موارد فوق، در همان چهار بيت نخست مشخّص مي شود كه اين نوع گفتگو 
در مقابل، موسي به عنوان نماينده  صداي شرع، . است» صادقانه و خالصانه«بسيار ) نيايش(

مي داند؛ به همين دليل در خطاب به چوپان وي را » بيهوده و كفر آميز«گفتگوي چوپان را 
  :هاي اصلي گفتار موسي عبارتند ازبه شدت توبيخ مي كند؛ مشخصه

 گويي ست تك. 

 از منظر شرع و علوم ديني طرح مي شود. 

 حالت تحكّمي و توبيخي دارد. 

 حاوي انديشه هاي تنزيهي ست. 

 سترسمي و خُشك ا. 

 بيت 14. (طوالني ست( 

 لي ستداحتجاجي و ج. 

دهد كه وي به عنوان نماينده متعصبِ شريعت، گفتگوي موسي به روشني نشان مي
پذيرد و آن را در اشكال و طرق نيايش را تنها در چارچوب خاص و تعيين شده دين مي
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، »گـَنده بودن«، »ژاژخايي«، »كفر«ديگر به شدت نفي كرده و مساوي با صفاتي همچون 
 14پس از . مي داند» بي ادبي«و » دوستي بي خردانه«، »گستاخي«، »سيه بودن جان«

دهد، مولوي خود در گفتار شركت مي كند؛ اين حضور بيت كه گفتارهاي موسي را شكل مي
طوري كه در وهله نخست و بدون دقّت كافي مي توان  البته بدون هيچ مشخّصه اي است به

را نيز جزء سخنان موسي فرض كرد هرچند كه بيان استشهادهاي قرآني و نيز بيت بعد  10
مشخّص مي كند كه موالنا به شكلي پنهانكار و نامرئي، » نام فاطمه براي مردان«يادكردن از 

اين بخش از گفتگو را به خود اختصاص داده و احتجاجات خويش را بيان مي كند؛ در اين 
يدگي هاي كالم موسي به شگردي كه جزء هنرهاي كالمي و بخش از گفتگو، موالنا در پوش

زباني وي است، در سخن دخالت كرده و در طي ده بيت، مسئله تجسيم و تشبيه را در 
  .انديشه هاي كالمي نقد و طرد مي كند

از اين مقطع است كه داستان از فضاي تك گويي ميان موسي و چوپان خارج شده و به 
شكل مي » منطقِ چندصدايي«مي رود و گفتگوها در محور  سمت چند صدايي شدن پيش

گيرند؛ موسي به عنوان انديشه غالب و جزمي شريعت با تحكّم و توبيخ، چوپان را به عنوان 
مي سازد؛ نتيجه پيروزي » سوخته جان«انديشه مغلوب معرّفـي مي كند و او را شرمنده و 

سر نهاد «يدن آهي از سر حسرت، موسي آن شد كه چوپان جامه خويش را دريد و با كش
؛ منطق گفتگو تا بدين جاي داستان از غلبه عنصر جزمي و تك صدايي »اندر بيابان و برفت

پرقدرت موسي خبر مي دهد اما با ورود شخصيتي قوي تر از موسي، ماجرا رنگ و شكلي 
گترين ديگر مي يابد؛ موسي در فرهنگ ديني و عرفاني مسلمانان به عنوان يكي از بزر

پيامبران الهي شناخته مي شود و احتجاج با وي كار هر كسي نيست و هيچ انسان خاكي 
نخواهد توانست او را از چارچوب تعيين شده شريعت خارج ساخته و به عناصر معرفتي ديگر 
رهنمون سازد به همين دليل نيز، تنها نيروي غالب بر موسي يعني خداوند در اين بخش از 

  .داستان مي شودگفتارها، وارد 
 خداوند به عنوان عنصر غالب، در اين مرحله با همان سياق موسي عليه چوپان، خود
موسي را مورد توبيخ قرار مي دهد؛ هنر موالنا در اين است كه در اين گفتارها نيز بدون هيچ 

، »نسبي بودن افهام«شود و اينبار از منظري ديگر، مسئله ردي، در كالم خداوند پنهان مي
جدا بودنِ «، »برتري روانان بر آداب دانان«، »برتري عشق سوزناك برعبادت خشك شرعي«

را متذكّر مي شود؛ موسي در اين گفتگو، مطيع و منقاد، ... و» ملّت عشق از همه دينها
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شود؛ نكته جالب ي سخنان خداوند ميشنونده است و بدون كوچكترين عكس العملي پذيرا
كه گفتاري  ، موالنا در گفتگوي خدا با موسي از اين»توكّلي«توجه آن است كه به گفته 

. آفريندشاعرانه را به خداوند منسوب سازد، ابايي ندارد و از اين منظر تصاويري درخشان مي
  )250: 1، ج1380موالنا، (و ) 398: 1389توكّلي، (

از مخاطبان خود كه همان خوانندگان و شنوندگان مفاهيم مثنوي معنوي  موالنا البته
هستند، غافل نيست و مي داند بايد در قبال توبيخ هاي شرعي موسي عليه چوپان، داليلي 

پذيرش صداهاي گوناگون در عبادت و «متقن و قوي بياورد تا بتواند انديشه خود را كه 
ه همين دليل نيز پس از يادكرد گفتارهاي خداوند است، به خواننده تفهيم كند؛ ب» پرستش

  :كه حجت را تمام كرده باشد از اشراق و كشف و شهود سخن مي گويد به موسي، براي آن
  رازهايي  گفت  كان  نايد به گفت    بعد  از  آن  در  سرّ  موسي  حق  نهفت
  آميختندديدن  و  گفتن  به   هم      بر    دل    موسي     سخن ها    ريختند
  چند  پرّيد  از    ازل   سوي    ابد    چند بي خود گشت و چند آمد به خود
  زانكه شرح اين، وراي آگهي ست    بعد  از  اين  گر  شرح  گويم ابلهي ست
  ور  نويسم   بس    قلم ها    بشكند    ور    بگويم     عقل ها     را      بر كَند

  )250: 1، ج1380موالنا، (
رّ نيايش هاي چوپان، بار، اين مفاهيم عميق عرفاني و دريافتنِ سـ موسي است كه با درك

آسيمه سر به دنبال وي روان مي شود و با مشقّت بسيار، چوپان را مي يابد؛ گفتگوي موسي 
  :در اين مرحله، از اوجِ تعصب و تحجر به اوج تسامح و تساهل رسيده است

  هرچه مي خواهد دل تنگت  بگو    هيچ    آدابي   و   ترتيبي    مجو
  آمني  و  ز  تو   جهاني  در امان    كفر تو دينست و دينت نور جان

  بي  محابا  رو   زبان   را   برگشا    اي   معاف    يفعلُ    اهللا   ما يشا
  )250: همان(

اين طرز بيان و نوع گفتار، به همان نسبت كه در گفتگوي قبليِ موسي با چوپان افراطي 
برآمده از ذهنيت شريعت » تك صداييِ«بود، تفريطي است؛ در گفتگوي قبلي، موسي با 

مدار و جزم انديشانه خويش، هر نوع عبادت را منوط به حفظ چارچوب شرع و عدم تخطّي 
نمايد و رود كه چوپان را كافر و بي دين خطاب مياز فروع دين مي داند و تا بدانجا پيش مي

كه به عواقب چنين دستوراتي تعمق نمايد چوپان را به هر  هم بدون اين در اين گفتگو باز
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نوع پرستش و هر شيوه و روشي فرا مي خوانَد؛ در حقيقت، موسي در اين داستان نماينده 
هايي نسبت به اين ست كه در هر دو مورد نيز، واكنشدو نوع تك صدايي افراطي و تفريطي

در تك صدايي جزم انديشانه افراطي، خداوند وي را از گيرد؛ گفتار و رفتار وي صورت مي
دارد و در تك صدايي تسامحي تفريطي، چوپان، تندروي و طرد و تكفير ديگران باز مي

  :كندهاي آموزنده اي به موسي ارائه ميدرس
 صدهزاران  ساله زان سو رفته ام    من   ز   سدرة   منتهي   بگذشته ام

  آفرين  بر دست و  بر بازوت باد    هوت    بادمحرم   ناسوت    ما    ال
  چه مي گويم  نه احوالِ منستاين    تـحال من اكنون برون از  گفتن س 

  در خورِ نايست نه در خورد مرد    در  ناي  كردـدم  كه   مرد  نايي  ان
  )251: همان(

نغز و گفتار چوپان از گفتگويي عوامانه و سطحي در ابتداي داستان به نوعي سخنان 
معرفت انديشانه مبدل مي شود كه حكايت از تعميق انديشه چوپان دارد؛ در واقع در فاصله 
گفتگوي نخستين موسي با چوپان و جدايي ايشان از هم تا اين گفتگوي جديد، هر دو سوي 
معادله فوق درگير تغيير و تحوالت روحي و معنوي شده اند يعني از تك صدايي محدود و 

  :انده، به سوي چندصدايي معرفت انديشانه سير كردهجزم انديشان
 ب و متصلّب با گفتارهايي انحصارگرايانهبه  2و تكفيري 1موسي از شخصيتي متعص

 .تبديل مي شود 3شخصيتي چندبعدي، ساده گير و شُمول گرا

 و عامي با انديشه اي بسيار سطحي به شخصيتي  4چوپان از شخصيتي ساده لوح
  . عميق و با آگاهي عرفاني مبدل مي گردد

توان چارچوب اصلي داستان موسي و شبان را در فرآيند نقد به همين دليل نيز مي
باختيني، گسترش مفاهيم تك صدايي به سوي مفاهيم چندصدايي با لحاظ كردن پيش 

  .گويي دانستهاي دخيل در تئوري منطق گفتفرض

                                                 
1 - exclusively 
2 - excommunicate 
3 - inclusive 
4 - simpleton 
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اي يك ويژگي مهم و تأثيرگذار را نيز در سراسر عالَمِ شعر و انديشه موالنا چنين مسئله
      هايي نظيرِ داستان موسي و شبان، نوعي پيوستگيِدهد، در واقع در سرودهبازتاب مي

از ها را سرشار » قال«زند؛ او همه واسطه با تجربيات و حاالت عميقِ عارفانه موج ميبي
خويش مي سازد و بازآفريني مي كند؛ نهايت تالشِ موالنا در اين امر نهفته است كه » حالِ«

و از همين مسير است ) 583: 1389توكّلي، (مخاطبِ خود را با روايتي تجربي روبرو سازد 
كه مي كوشد در غالبِ راويِ مسلّط و آگاه، براي القاي تجاربِ عظيم روحي و معرفتيِ 

نِ گفتار، پلي بسازد براي ايجاد پيوند با مخاطب؛ همين جنبه متعالي ست كه خويش از زبا
فرد از جهاني متكثّر و سرشار ه در غالبِ موارد سبب مي شود نوعي زيبايي شناسيِ منحصر ب
  .از تجاربِ برترِ روحاني در شعر و انديشه موالنا شكل بگيرد

  :نتيجه بحث
  همترين نظريات نقد ادبي معاصر محسوبتئوري منطق گفتگويي باختين، يكي از م

 بر مبناي تئوري باختين، گفتگو و سخن، اساس تعامالت شخصيت ها را شكل . شودمي
هاي حاصل از تعامالت گفتاري دهند؛ وي معتقد است كه در فرآيند گفتگو و آگاهيمي

ها از تك صدايي به ها، منطق مكالمه حكم فرماست و تكامل شخصيتميان شخصيت
تواند شكلي كلّي نگر و متكثّر به محتوا و ساختار داستان بدهد؛ بر همين چندصدايي مي

   هايي با ساختار چندصدايي و ديگرصدايي مبنا، در نگاه او ارزش و اعتباري كه داستان
داستان . يابند فراتر و پرمعناتر از داستان هايي با ساختار تك صدايي و يكسومحور استمي

هاي موفّق ادبيات عرفاني، داستاني و منظوم زبان فارسي ست يكي از نمونهموسي و شبان 
. تواند در چارچوب تئوري منطق گفتگويي باختين مورد تجزيه و تحليل قرار گيردكه مي

دانست كه در طي گفتگوهاي  1داستان موسي و شبان را مي توان نوعي داستان گفتگومحور
وازات پيشرفت موقعيت هاي داستاني، شخصيت ها نيز صورت گرفته در سراسر داستان، به م

عميق تر، پيچيده تر و به تعبير باختين از تك صدايي به چندصدايي و ديگرصدايي تكامل 
-در روند اين تكامل، تحليل موقعيت هاي داستاني، بيش از پيش هنر قصه. كنندپيدا مي

هاي اين وب داستان و بيان انديشهگويي و اهميت نگاه موالنا را در شكل دادن به چارچ
  .دهدعارف بزرگ را به خوبي نشان مي

                                                 
1 - conversational 
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  :پي نوشتها
ـ منظور از صداقت ادبي، مفهومي است كه در ذات فلسفي ادبيات نهفته است و بيشتر 1

ناظر بر روح كلّي ادبيات در معناي فايده بخشي و زيبايي شناسي ست و با مفهوم واقع 
گويي تفاوت دارد؛ در اين بخش اخير است كه به ادعاي شعرا و حقيقت ) Realism(گرايي 

، بر جنبه ادبيت )adynaton(و غير واقعي تر  بودن ) exaggeration(هرچه اغراق گونه 
در شعر مپيچ و در «: چنان كه نظامي نيز بر اين جنبه اخير تكيه مي كند. متن مي افزايد

  ).503: 1380جوي، نظامي گن(» چون اكذبِ اوست، أحسنِ او/ فن او
) V. N. Voloshinov(ولوشينوف . ن. به قلم و. م 1929ـ اين كتاب در سال 2

اعتقاد دارند كه » حلقه باختين«منتشر شده است اما بسياري از پژوهشگران و نزديكان به 
: 1380كادن، (و ) 727: 1379هالكوئيست، (نويسنده اصلي اين اثر ميخائيل باختين است 

117.(  
مولوي، (» داستان پيامبر و زيد«ز نمونه هاي موفّق اين نوع داستان ها مي توان به ـ ا3

سوال «، )261ـ  260: همان(» ماجراي موسي و گوساله پرست«، )156ـ  155: 1، ج1380
  .اشاره كرد... و) 416ـ  415: همان(» كردن بهلول از درويش

و ) 493: همان(» صدر جهانوكيل «ـ نمـونه بارز چنيـن گفتـارهايي، در داستان 4
  . شودديده مي) 1062ـ  1053: 2، ج همان(» دژ هوش ربا«، )89: همان(» قصه پير چنگي«

آن شخص «ـ نظير چنين گفتگو ساده و بي تكلّف، در جاي ديگر مثنوي و در داستان 5
نيز ) 396: همان(» كرد كي مرا روزي حالل ده بي رنجكه در عهد داوود شب و روز دعا مي

  :مشاهده مي شود
  ثروتي  بي  رنج  روزي  كن  مرا    :اين دعا مي كرد دايم كاي خدا
  زخم خواري، سست جنبي، منبلي    چون  مرا   تو   آفريدي كاهلي

  بار  اسبان و  استران  نتوان  نهاد    بر  خران  پشت  ريشِ   بي مراد
  راه    كاهليروزي ام  ده  هم  ز        كاهلم  چون  آفريدي  اي  ملي

  ل و جودـخفتم اندر سايه اين فض    كاهلم من، سايه خُسپم در وجود
  روزي اي  بنوشته اي  نوعي  دگر    كاهالن  و  سايه خسپان را مگر
  آيد  و   ريزد   وظيفه    بر   سرش    طفل را  چون پا  نباشد، مادرش
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  كه  ندارم  من  ز  كوشش جز طلب    روزي اي خواهم بناگه بي تعب
  )396: همان(

رْخ اَسود«ـ زرين كوب اعتقاد دارد كه اين داستان به ماجراي مناجات 6 در دعاي » بـ
؛ متن كامل اين داستان البته با اندكي )60: 1367زرين كوب، (طلب باران اشاره دارد؛ 

: 1387قُدامه المقدسي، (آمده است » برخ عابد«ذيل ماجراي » التوابين«تغيير، در كتاب 
  )47ـ  37: 1386ذولفقاري، : (ك.درباره پيشينه اين حكايت و مĤخذ و  نظاير آن ر/ )84

نگاهي جامع و چندسويه نسبت » مسئله رؤيت در تصوف و كالم اسالمي«ـ در مقاله 7
و تكامل ) پيروان تجسيم(» مجسمه«و ) پيروان تشبيه(» مشبهه«به ماهيت انديشه هاي 

ـ  59: 1389باطني، (فلسفه و عرفان اسالمي، ديده مي شود  انديشه رؤيت خداوند در كالم،
92. (  

 بگذاشته امدر متن، «: در حاشيه اين بيت نوشته است» عبدالباقي گولپينارلي«ـ 8
، 1381گولپينارلي، (» .، افزوده و اصالح كرده اندبشكفته امنوشته اند؛ در مقابله در زير آن، 

  ).681: 1ج
ـ به ويژه پلوراليسم ديني ـ امروزه بيش ) تكثّر گرايي( Pluralismـ بحث پلوراليسم 9

از آنكه بحثي متكلّمانه يا مسئله اي فقاهتي باشد در حوزه مسائل فلسفي و معرفت شناختيِ 
  ).135ـ  72: 1381سروش، (كثرت اديان است و موافقان و مخالفان بسياري دارد 

الدين في كشف اَصرار الوصول و هذا كتاب المثنوي و هو اُصول اُصول اُصول «ـ 10
  . )4ـ  3: 1، ج1380موالنا، (» ...اليقين 
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